Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Katowicach w dniu 16 marca 2022 r. - obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams
Obrady, w związku z zagrożeniem epidemicznym odbyły się w sposób zdalny.
Przebieg obrad: Projekty nadesłane przez architektów wysłano pocztą elektroniczną do
członków Rady, celem zapoznania się z materiałem. W przypadku występowania pytań
i wątpliwości członkowie Rady kontaktowali się bezpośrednio z projektantem. Karty oceny są
na bieżąco podpisywane przez Panią Przewodniczącą Barbarę Grześ w dogodnym dla niej
terminie.
W obradach on-line udział wzięło 4 członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:
Pani Barbara Grześ - Przewodnicząca Rady,
Pani Bożena W erner-W iceprzew odnicząca Rady,
Pani Sylwia Siudak - Sekretarz Rady (uczestniczyła tylko pkt 1, brak udziału w głosowaniu),
Pan Jarosław Makowski - Radny Rady Miasta Katowice powołany na VIII kadencję samorządu
2018-2023.
Zaproszeni goście:
Pan Roman Buła - Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg,
Pan Konrad Wronowski - Z-ca Dyrektora MZUiM,
Pani Karolina Ljubković-Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta,
Pani Anna Sośniak - Wydział Rozwoju Miasta,
Pan Marcin Milcarz - Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS,
Pan Krzysztof Wostal - Fundacja Transgresja,
Pan Artur Maciaszczyk - Stowarzyszenie Bona Fides.

Harmonogram obrad przebiegał zgodnie z porządkiem obrad z dnia 16 marca 2022 r. (załącznik
nr 1 do protokołu).

1.

Omówienie potrzeb środowisk osób z obniżoną sprawnością sensoryczną m.in.

niewidomych,

słabowidzących,

głównie

w

zakresie

szerszego

zastosowania

ścieżek

dotykowych, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnością wzroku bezpieczne poruszanie
się w przestrzeni publicznej.
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W ślad za pismem Rady (załącznik nr 2), które zostało przesłane do wskazanych
odbiorców omówiona została tematyka dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami sensorycznymi.
Pan Krzysztof Wostal reprezentujący środowisko

osób z niepełnosprawnościami

przedstawił kwestie związane z występowaniem barier architektonicznych w Katowicach,
wskazując na miejsca szczególnie niebezpieczne dla osób z niepełnosprawnościami
sensorycznymi, do których zaliczył w szczególności katowicki Rynek, ul. Moniuszki, ul. Stawową
i Plac Szewczyka (przejście dla pieszych przez torowisko tramwajowe). W przytoczonych
miejscach przestrzeń jest nieprzyjazna dla osób całkowicie niewidomych. Brak jest wyraźnych
oznaczeń niezbędnych do bezpiecznego poruszania się, nie ma ścieżek prowadzących wolnych
od przeszkód, a powierzchnia chodnika jest trudna do pokonania również dla osób
poruszających się na wózkach, rodziców z wózkami, osób poruszających się o kulach itp.
Ponadto nadmienił, iż warto zająć się nie tylko nowo tworzonymi obiektami, gdzie normy
nakłada istniejące prawo budowlane, dostępnościowe i antydyskryminacyjne, lecz także
przestrzeniami już istniejącymi. Ważne to jest także w aspekcie Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 (z 17 kwietnia 2019 r.) w sprawie wymogów dostępności
produktów i usług, która będzie wkrótce wdrażana do polskiego systemu prawnego.
Następnie

Pani

Bożena

Werner

sprecyzowała

pytanie

dotyczące

możliwości

wprowadzenia ścieżek dotykowych, jako systemowego rozwiązania pozwalającego połączyć
np. Dworzec PKP z Międzynarodowym Dworcem Autobusowym na Sądowej.
W przypadku infrastruktury istniejącej o zajęcie stanowiska zostali poproszeni Naczelnik
Wydziału Budynków i Dróg oraz Z-ca Dyrektora MZUiM.
Pan Naczelnik WBiD zgodził się z przedmówcami, że przedstawione sugestie są zasadne oraz
wymagają rozważenia, jak również sukcesywnego wdrażania usprawniających rozwiązań,
zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją. Ponadto istotną kwestią jest wskazanie przez Radę
miejsc, które wymagają interwencji i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
oraz jaki rodzaj udogodnień powinien zostać wprowadzony.
Ponadto Z-ca Dyrektora MZUiM zobowiązał się, że w przypadku projektów nadzorowanych
przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach do Rady będą wpływały projekty
z naniesionymi ścieżkami dotykowymi.
Rozważając kwestie związane z przedkładanymi do opiniowania Rady projektami
ustalono, iż na etapie przedstawiania wytycznych projektantowi, powinien otrzymać bardzo
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jasny komunikat, iż w związku z wejściem w życie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062), stosowanie projektowania
uniwersalnego stało się obligatoryjne.

Projektowanie uniwersalne jest strategicznym

podejściem do planowania i projektowania zarówno produktów, jak i odpowiedniego
otoczenia, mających na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli
oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa w życiu społecznym.
W zakresie planowanych przyszłych inwestycji zwrócono się z zapytaniem do Z-cy Naczelnika
Wydziału Rozwoju Miasta, jak zapewnić dostępność osobom z niepełnosprawnościami
w przypadku nowych inwestycji i przedsięwzięć. Odpowiadając Pani Karolina Ljubković
wskazała na konieczność opracowania planu działania i wytycznych na rzecz poprawy
dostępności dla projektowania przyszłych inwestycji.
Reasumując omawiany temat dużym problemem jest brak wiedzy projektantów
w zakresie projektowania uniwersalnego, stąd pojawiające się problemy związane z pewnymi
brakami w projektowaniu. Ustalono, iż Rada wystosuje pismo do wydziałów i jednostek
organizacyjnych miasta odpowiadających za realizowane inwestycje w sprawie stosowania
przez projektantów uniwersalnego projektowania. Ponadto opracowana zostanie przez
członków Rady lista miejsc szczególnie niebezpiecznych dla osób z niepełnosprawnościami
sensorycznymi.

2.

Uzgodnienie i zatwierdzenie Zasad rozpatrywania wniosków ze środków PFRON w roku

2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.
Rada zatwierdziła Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
w roku 2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach (załącznik nr 3).

Uchwała nr 1
z dnia 16 marca 2022 r.
dotycząca zatwierdzenia „Zasad rozpatrywania wniosków ze środków PFRON w roku 2022
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach"
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada zatwierdza Zasady rozpatrywania wniosków ze środków PFRON w roku 2022 w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.
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§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 3 członków Rady, oddano 3 głosy za,
0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących.
Wobec powyższego Członkowie Rady przyjęli Zasady we wskazanym powyżej brzmieniu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

3.

Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie

ustalenia zadań realizowanych w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Rada zatwierdziła treść ww. projektu Uchwały Rady Miasta Katowice.

Uchwała nr 2
z dnia 16 marca 2022 r.
dotycząca zatwierdzenia projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia zadań
realizowanych w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada zatwierdza projekt Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań
realizowanych

w

2022

r. ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych.
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 3 członków Rady, oddano 3 głosy za,
0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących.
Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

4.

Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Ogrodzenie istniejącego

wybiegu dla psów - Plac Budnioka".
Rada zatwierdziła ww. projekt.
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Uchwała nr 3
z dnia 16 marca 2022 r.
dotycząca opinii dla projektu pn„O grodzenie istniejącego wybiegu dla psów - Plac
Budnioka".

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn.: „Ogrodzenie istniejącego wybiegu
dla psów - Plac Budnioka".
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 3 członków Rady, oddano 3 głosy
za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5.

Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Modernizacja Parku w dolinie

rzeki Ślepiotka w Katowicach".
Do projektanta wysłano opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot.
modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotka w Katowicach stanowiącą załącznik nr 4.
Projektant ustosunkował się do wszystkich uwag Rady. Na posiedzeniu Rada uzgodniła, że
wystąpi do projektanta o doprecyzowanie, ile jest wejść do parku, które z nich będą dostępne
i w jaki sposób. Niepokojąca była informacja, że główne wejście od ul. Jankego nie będzie
dostępne.
Projekt został skierowany do ponownego opiniowania, ze względu na uwagi dot.
dostępności wejść do parku.
6.

Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu p n „Przebudowa alejki parkowej

w Katowickim Parku Leśnym
Do projektanta wysłano opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot.
projektu „Przebudowy alejki parkowej w Katowickim Parku Leśnym" stanowiącą załącznik
nr 5. Ponadto na posiedzeniu Rada uzgodniła, że wystąpi do projektanta z wnioskiem, że
wszystkie ławki powinny mieć miejsce na wózek inwalidzki.
Projekt został skierowany do ponownego opiniowania, ze względu na uwagi dot. ławek.
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7.

Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Projekt budowy parku do

ćwiczeń dla młodzieży - Street workout przy ul. Zamkowej w Katowicach" w ramach
Budżetu ObywatelskiegoLl6/03/VIII
Rada zatwierdziła ww. projekt.
Jednocześnie do projektanta wysłano informację, iż w projekcie Rada sugeruje zastosować:
•

kontrastowe obrzeże ciągów pieszych,

•

2 cm krawężniki wzdłuż ciągów pieszych lub faktury obrzeży ciągów pieszych np.

łupana kostka brukowa, rabata.

Uchwała nr 4
z dnia 16 marca 2022 r.
dotycząca opinii dla projektu pn.: „Projekt budowy parku do ćwiczeń dla młodzieży - Street
workout przy ul. Zamkowej w Katowicach" w ramach Budżetu ObywatelskiegoL16/03/VIII

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn.: „Projekt budowy parku do ćwiczeń
dla młodzieży - Street workout przy ul. Zamkowej w Katowicach".
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 3 członków Rady, oddano 3 głosy
za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

8.

Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Remont drogi wewnętrznej

z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przy ul. Świdnickiej 1525/Zielonogórskiej 16a-16c/Słupskiej 15 w Katowicach".
Do projektanta wysłano opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot.
projektu pn.: „Remont drogi wewnętrznej z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie
budynków przy ul. Świdnickiej 15-25/Zielonogórskiej 16a-16c/Słupskiej 15 w Katowicach"
stanowiącą załącznik nr 6. Projektant ustosunkował się do wszystkich uwag Rady.
Rada zatwierdziła ww. projekt.
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Uchwała nr 5
z dnia 16 marca 2022 r.
dotycząca opinii dla projektu pn.\ „Remont drogi wewnętrznej z przebudową kanalizacji
deszczowej w rejonie budynków przy ul. Świdnickiej 15-25/Zielonogórskiej 16a16c/Słupskiej 15 w Katowicach"

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje

pozytywną

opinię

dotyczącą projektu pn.: „Remont drogi wewnętrznej

z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przy ul. Świdnickiej 15-25/
Zielonogórskiej 16a-16c/Słupskiej 15 w Katowicach".
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 3 członków Rady, oddano 3 głosy
za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

9.

Uzgodnienie

konieczności

opiniowania

projektów,

których

zakres

przedmiotu

zamówienia nie rzutuje na parametry związane z tematyką osób niepełnosprawnych:
-

remont (nie przebudowa) szatni pracowniczej w Parku Kościuszki (remont
ogranicza się do wymiany armatury, płytek, instalacji wod-kan, malowania),

-

remont warsztatu samochodowego (zakres - montaż wentylacji mechanicznej),

-

remont szklarni oraz dachu kotłowni w filii Zakładu Zieleni Miejskiej
w Katowicach - Janowie.

Rada uzgodniła, iż nie ma potrzeby opiniowania ww. projektów. W głosowaniu wzięły udział
3 osoby, 3 głosy „za".

10.

Uwagi dot. toalety dla osób z niepełnosprawnościami z możliwością wykonywania
zabiegów higienicznych w pozycji leżącej -

komfortki zlokalizowanej w Galerii

Katowickiej.
Rada zatwierdziła treść ww. pisma. W głosowaniu wzięły udział 3 osoby, 3 głosy „za".
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11.

Wolne wnioski.
- Minęło 6 miesięcy od ostatniego spotkania z Radami Jednostek Pomocniczych.
Zaproponowano zaprosić przedstawicieli na ponowne spotkanie. Członkowie Rady chcą
się dowiedzieć, czy okresie 6 m-cy od ostatniego spotkania, przedstawiciele RJP spotkali
się z problemami związanymi z niepełnosprawnością.
- Zgodnie z informacją uzyskaną od projektanta ustalono, że Katowickie Wodociągi
wymagają w projektach parkingów użycia płyt ażurowych, które są nawierzchnią bardzo
trudną dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym proponuje się zaprosić
przedstawiciela Katowickich Wodociągów w celu wyjaśnienia tej kwestii oraz
przedstawiciela

Wydziału

Architektury

i Budownictwa

w celu

przedstawienia

alternatywnych rozwiązań.
- Rada uzgodniła także z Panem Maciaszczykiem działania mające na celu dalsze
propagowanie działań Rady:
S

ponowienie pisma do Kurii, na które Rada nie otrzymała odpowiedzi,
z zapytaniem o umieszczenie piktogramów informujących o istnieniu windy,

S

pismo do Kurii z pytaniem o dostępność kościołów oraz w ilu z nich są pętle
indukcyjne,

S

12.

przygotowanie informacji prasowej o działaniach Rady.

Zatwierdzenie protokołu z dnia 9 lutego 2022 roku.

Rada zatwierdziła treść protokołu. W głosowaniu wzięły udział 3 osoby, 3 głosy „za".
Głosy członków Rady w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 16 marca 2022 r. zebrała
Bożena Werner Wiceprzewodnicząca Rady.
Kolejne obrady zaplanowano na 13 kwietnia 2022 roku.

Załącznik do protokołu:
1.

Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu
16 marca 2022 roku.

2.

Pismo

dot.

dostosowania

przestrzeni

miejskiej

do

potrzeb

osób

z niepełnosprawnościami sensorycznymi.
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3.

Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w roku
2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.

4.

Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot. modernizacji
parku w dolinie rzeki Ślepiotka w Katowicach.

5.

Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot. projektu
„Przebudowy alejki parkowej w Katowickim Parku Leśnym".

6.

Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot. projektu pn.:
„Remont drogi wewnętrznej z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie
budynków

przy ul. Świdnickiej

15-25/Zielonogórskiej

16a-16c/Słupskiej

15

w Katowicach".

P R Z E W O D N I C Z Ą C A
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Barbara Grzej
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Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu
16 marca 2022 roku godz. 13.00 (obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams)

1. Omówienie potrzeb środowisk osób z obniżoną sprawnością sensoryczną m.in.
niewidomych, słabowidzących, głównie w zakresie szerszego zastosowania ścieżek
dotykowych, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnością wzroku bezpieczne
poruszanie się w przestrzeni publicznej z udziałem zaproszonych gości: Pani Naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta, Pana Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg, Pana
Dyrektora MZUiM oraz Pana Krzysztofa Wostal.
2. Przedstawienie propozycji zasad rozpatrywania wniosków ze środków PFRON w roku
2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.
3. Omówienie projektu Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań
realizowanych w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
4. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Ogrodzenie istniejącego
wybiegu dla psów - Plac Budnioka".
5. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu p n „Modernizacja Parku w dolinie
rzeki Ślepiotka w Katowicach".
6. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Przebudowa alejki parkowej
w Katowickim Parku Leśnym.
7. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: Projekt budowy parku do
ćwiczeń dla młodzieży - Street workout przy ul. Zamkowej w Katowicach w ramach
Budżetu ObywatelskiegoLl 6/03/VIII
8. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Remont drogi wewnętrznej
z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przy ul. Świdnickiej 1525/Zielonogórskiej 16a-16c/Słupskiej 15 w Katowicach".
9. Uzgodnienie konieczności opiniowania projektów, których zakres przedmiotu
zamówienia nie rzutuje na parametry związane z tematyką osób niepełnosprawnych:
> remont (nie przebudowa) szatni pracowniczej w Parku Kościuszki (remont
ogranicza się do wymiany armatury, płytek, instalacji wod-kan, malowania),
> remont warsztatu samochodowego (zakres - montaż wentylacji mechanicznej),
> remont szklarni oraz dachu kotłowni w filii Zakładu Zieleni Miejskiej
w Katowicach - Janowie.
10. Uwagi dot. toalety dla osób z niepełnosprawnościami z możliwością wykonywania
zabiegów higienicznych w pozycji leżącej - komfortki zlokalizowanej w Galerii
Katowickiej.
11. Wolne wnioski.
12. Zatwierdzenie protokołu z dnia 9 lutego 2022 roku

Powiatów
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Katowice, 21.02.2022 r.
Powiatowa Społeczna Rada
ds. Osób Niepełnosprawnych
Urząd Miasta Katowice
ul. Rynek 1, 40-003 Katowice

Szanowni Państwo
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg
Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic
i Mostów

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pragnie zaprosić na swoje
posiedzenie - Naczelnika Wydziału Rozwoju, Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg oraz
Dyrektora MZUiM. Rada odbędzie się w dniu 9 marca 2022 roku o godz. 13:00, a jej celem
będzie omówienie potrzeb środowisk osób z obniżoną sprawnością sensoryczną m.in.
niewidomych, słabowidzących. Chcielibyśmy z Państwem przedyskutować rozwiązania, które
ułatwiłyby tym grupom funkcjonowanie w społeczeństwie. Rozważamy m.in. szersze
zastosowanie ścieżek dotykowych, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnością wzroku
bezpieczne poruszanie się w przestrzeni publicznej. Liczymy na Państwa wsparcie.

Z poważaniem
Barbara Grześ
Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych
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Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania:
Dzieci oraz młodzież niepełnosprawna w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat ucząca się
i niepracująca bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osoby dorosłe niepełnosprawne
ze znacznym stopniem niepełnosprawności i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zgodnie
z kolejnością złożenia wniosku.
Wysokość:
Przyznawanie dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata w wysokości
określonej w przepisach prawa. Dzieci mogą uzyskać dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym co rok. W przypadku wystarczającej ilości środków finansowych dofinansowanie
będzie przyznane na każdy wniosek spełniający warunki formalne i merytoryczne do otrzymania
świadczenia - zgodnie z kolejnością złożenia.
Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 12 § 6 ust 1 oraz ust.. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 nr 230, poz.1694 ze zm.)

Różnica w stosunku do roku ubiegłego:
Bez zmian

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania:
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością składania.
Wysokość:
Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 100 % sumy kwoty limitu określonego
odrębnymi przepisami oraz 100 % udziału własnego.
Podstawa prawna:
§ 13 ust 2. pkt.2 oraz ust.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).

Różnica w stosunku do roku ubiegłego:
Bez zmian
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania:
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością składania.
Wysokość dofinansowania:
Do 80 % kosztów nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia
(zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2021 roku tj. 29 975,45 zł
- co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie). Kwota dofinansowania jest zaokrąglana
do pełnych złotych na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna:
§ 13 ust 2. pkt.l Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).

Różnica w stosunku do roku ubiegłego:
Rok 2021
Rok 2022
Do 70 % kosztów nie więcej jednak niż Do 80 % kosztów nie więcej jednak niż
do wysokości pięciokrotności przeciętnego do wysokości pięciokrotności przeciętnego
wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującym wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującym
przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty
kwartał 2020 roku tj. 27 289,90 zł - co kwartał kwartał 2021 roku tj. 29 975,45 zł - co kwartał
przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie). przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie).
Kwota
dofinansowania jest zaokrąglana Kwota dofinansowania jest zaokrąglana
do pełnych złotych na zasadach ogólnych.
do pełnych złotych na zasadach ogólnych.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania:
W przypadku, gdy ten sam wnioskodawca złożył więcej wniosków na dofinansowanie w 2022 roku
wówczas może uzyskać dofinansowanie na jeden wybrany przez wnioskodawcę wniosek.
Wysokość dofinansowania:
Ograniczenie do 30 % kosztów przedsięwzięcia. Kwota dofinansowania jest zaokrąglana do pełnych
złotych na zasadach ogólnych.
Podstawa prawna:
§ 13 ust.l Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).

Różnica w stosunku do roku ubiegłego:
Bez zmian
Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania:
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością składania.
Wysokość dofinansowania:
Do 70 % kosztów nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia
(zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2021 roku tj. 29 975,45 zł
- co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie). Kwota dofinansowania jest zaokrąglana
do pełnych złotych na zasadach ogólnych.
Maksymalna wysokość dofinansowania jest jednocześnie uzależniona od ustalonych średnich cen
rynkowych na rok bieżący.
Podstawa prawna:
§ 13 ust.4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).

Różnica w stosunku do roku ubiegłego:
Rok 2021
Do 70 % kosztów nie więcej jednak niż
do wysokości pięciokrotności przeciętnego
wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującym
przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty
kwartał 2020 roku tj. 27 289,90 zł - co kwartał
przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie).
Kwota dofinansowania jest zaokrąglana
do pełnych złotych na zasadach ogólnych.
Maksymalna wysokość dofinansowania jest
jednocześnie uzależniona od ustalonych
średnich cen rynkowych na rok bieżący.

Rok 2022
Do 70 % kosztów nie więcej jednak niż
do wysokości pięciokrotności przeciętnego
wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującym
przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty
kwartał 2021 roku tj. 29 975,45 zł - co kwartał
przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie).
Kwota dofinansowania jest zaokrąglana
do pełnych złotych na zasadach ogólnych.
Maksymalna wysokość dofinansowania jest
jednocześnie uzależniona od ustalonych
średnich cen rynkowych na rok bieżący.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania:
> osoby leżące zgodnie z kolejnością złożenia,
> następnie osoby poruszające się na wózku inwalidzkim zgodnie z kolejnością złożenia,
> następnie osoby niewidome zgodnie z kolejnością złożenia,
> następnie pozostałe osoby zgodnie z kolejnością złożenia wniosku.
Wysokość dofinansowania:
Urządzenia dźwigowe oraz transportowe do 90 % kosztów zakupu/inwestycji nie więcej jednak niż
do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującym przeciętnym
wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2021 roku tj. 89 926,35 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega
zmianie).
Pozostałe dofinansowania w wysokości do 80 % kosztów jednak nie więcej niż 14 000 zł.
Kwota dofinansowania jest zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych.
Podstawa prawna:
§13 ustA Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).

Różnica w stosunku do roku ubiegłego
Rok 2021
Urządzenia dźwigowe oraz transportowe
do
90
%
kosztów
zakupu/inwestycji
nie więcej jednak niż do wysokości
piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia
(zgodnie
z obowiązującym
przeciętnym
wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2020 roku
tj. 81 869,70 zł - co kwartał przeciętne
wynagrodzenie ulega zmianie).
Pozostałe
dofinansowania
w wysokości
do 70 % kosztów jednak nie więcej niż 10 000 zł.
Kwota
dofinansowania jest zaokrąglana
do pełnych złotych na zasadach ogólnych.

Rok 2022
Urządzenia dźwigowe oraz transportowe
do
90
%
kosztów
zakupu/inwestycji
nie więcej jednak niż do wysokości
piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia
(zgodnie
z obowiązującym
przeciętnym
wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2020 roku
tj. 89 926,35 zł - co kwartał przeciętne
wynagrodzenie ulega zmianie).
Pozostałe
dofinansowania
w wysokości
do 80 % kosztów jednak nie więcej niż 14 000 zł.
Kwota dofinansowania jest zaokrąglana
do pełnych złotych na zasadach ogólnych.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania:
> Wszystkie osoby zgodnie z kolejnością złożenia wniosku.
Wysokość dofinansowania:
Do 80 % kosztów nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia
(zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2021 roku tj. 29 975,45 zł
- co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie).
Podstawa prawna:
§ 13 ust.4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).

Różnica w stosunku do roku ubiegłego:
Rok 2022
Rok 2021
Do 70 % kosztów nie więcej jednak niż Do 80 % kosztów nie więcej jednak niż
do wysokości pięciokrotności przeciętnego do wysokości pięciokrotności przeciętnego
wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującym wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującym
przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty
kwartał 2020 roku tj. 29 975,45 zł kwartał 2020 roku tj. 27 289,90 zł
co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega
zmianie).
zmianie).

Akceptuję/nie akceptuję*

Wiceprezydent Miasta Katowice
*odpowiednio skreślić
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Katowice, 22 lutego 2022 r.
Powiatowa Społeczna Rada
ds. Osób Niepełnosprawnych
Urząd Miasta Katowice
ul. Rynek 1, 40-003 Katowice

Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
dot. modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotka w Katowicach

•

Wszystkie wejścia
na teren
parku
muszą być dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami.
• W odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół oraz przed
krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę, należy ułożyć fakturę ostrzegawczą
0 szerokości nie mniejszej niż 40 cm i nie większej niż 60 cm (na całej szerokości
schodów).
• Polski Związek Niewidomych zaleca, aby krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia
każdego biegu schodów oznakować pasem kontrastowym (najlepiej jednolitego
koloru żółtego) szerokości 0,08-0,10 m na powierzchni poziomej i pionowej stopnia.
Wyjątkowo w przypadku biegu o trzech stopniach oznakować należy wszystkie trzy
krawędzie. W sytuacji, gdzie schody zostały podzielone na kilka biegów, a spoczniki
między nimi są krótsze niż 3 m, nie stosuje się oznaczeń dotykowych na nich.
• Ścieżki, alejki parkowe, chodniki wykonać z nawierzchni trwale zapewniającej
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.
[Uwagi Rady: nawierzchnie mineralne powinny być często uzupełniane
1 odnawiane, ponieważ są wypłukiwane przez deszcz, niszczone przez korzenie
drzew i przestają być nawierzchnią dostępną].
• Zastosowanie na ciągach pieszych kostki, płyty i nawierzchni bezfazowej lub
z mikrofazą.
• Zaleca się zachowanie minimalnej szerokości 2,0 m, co pozwala np. na swobodne
minięcie się dwóch osób, poruszających się z pomocami lub na wózkach inwalidzkich.
Lokalne zwężenie pasa nie powinno wynosić mniej niż 1,25 m. Należy stosować 2 cm
krawężniki wzdłuż ciągów pieszych lub faktury obrzeży ciągów pieszych np. łupana
kostka brukowa, rabata.
• Należy stosować kontrastowe obrzeże ciągów pieszych.
• Dla zwiększenia komfortu, w przestrzeni publicznej, stosować ławki z oparciami
i podłokietnikami (szerokość siedzenia 50 cm, wysokość siedzenia 42-45 cm,
podłokietnik 15-20 cm od poziomu siedziska, kąt oparcia tylniego 100 stopni).
• Ławki powinny być wyposażone w podłokietniki po obu stronach ławki oraz po
jednym podłokietniku co 3 miejsca siedzące.
• Ławki należy umieścić na nawierzchni dostępnej.
• Miejsca siedzące powinny znajdować się w pobliżu ciągów komunikacyjnych, ale nie
bezpośrednio na nich.

Ą

•

•

•

•

•

•

•

Wolne miejsce obok ławki na wózek inwalidzki, usytuowane tak, żeby nie
przeszkadzał osobom, poruszającym się ciągiem pieszym (miejsce o wymiarach
głębokość min. 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokości 90 cm).
Sugeruje się zastosowanie przysiadków (siedzisko do odpoczynku dla osób stojących).
[Uwaga Rady: z uwagi na seniorów i osoby z niepełnosprawnościami, sugerujemy
na terenie parku umieścić ławki z oparciami oraz przysiadaki].
Wszelkiego rodzaju budowle rekreacyjne typu altany, ogniska, stoły piknikowe,
miejsca do grillowania, punkty widokowe, pergole itp. wykonać bezprogowo lub
z maksymalnie 2 cm krawężnikiem. W przypadku, gdy wejść do obiektu jest więcej,
każde z nich powinno byś dostępne. Należy zapewnić dostępną nawierzchnią
w samym miejscu jak i na dojściu. W przypadku miejsc siedzących przewidzieć w nich
również miejsce na wózek inwalidzki (miejsce o wymiarach głębokość min. 140 cm
(zalecane 180 cm) i szerokości 90 cm) oraz przestrzeń manewrową 150x150 cm.
Zapewnić na placach zabaw 1/3 urządzeń integracyjnych, przeznaczonych dla dzieci
z niepełnosprawnościami.
[Uwagi Rady: integracja zaczyna się od najmłodszych lat, czyli na placach zabaw.
Prosimy, jako Rada o zwrócenie uwagi na różnorodność użytych urządzeń
integracyjnych oraz uwzględnić różne niepełnosprawności].
Urządzenia integracyjne na placach zabaw umieścić na nawierzchni dostępnej.
[Uwagi Rady: piasek, żwir nie jest nawierzchnią dostępną, natomiast zrębki są
nawierzchnią trudnodostępną, zwłaszcza dla dzieci na wózkach, czy poruszających
się o kulach].
Sugeruje się przy projektowaniu tablic informacyjnych uwzględnić osoby na wózkach
i z niepełnosprawnościami wzroku, poprzez kąt i wysokość plansz informacyjnych
oraz oznakowania ich w alfabecie Brailla.
Zapewnić w ogrodzie społecznym dostępność nawierzchni alejek, ich szerokość oraz
wysokość donic.

Poniższe zagadnienia nie zostały szczegółowo ujęte w wytycznych, ponieważ
precyzyjnie regulują je przepisy budowlane: schody, stopnie, spoczniki, balustrady i poręcze.
Liczymy, że wytyczne projektowania uniwersalnego zostaną uwzględnione i park
będzie w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób
z niepełnosprawnościami.

Bożena Werner
Komisja ds. Barier Architektonicznych

P m W o d n i c z ą ca
Powiatowej S p o to w i Radyds. Osób M e w t a o f 9iwvi.il

a*r ó~~

Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot. projektu remontu alejki
w KPL Katowice
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Ścieżki, alejki parkowe, chodniki wykonać z nawierzchni trwale zapewniającej
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.
[Uwagi Rady: nawierzchnie mineralne powinny być często uzupełniane i odnawiane,
ponieważ są wypłukiwane przez deszcz i przestają być nawierzchnią dostępną].
Wysokość krawężnika w miejscu obniżenia nie może być większa niż 2 cm (zalecany 1
cm lub mniej).
Należy stosować kontrastowe obrzeże ciągów pieszych.
Należy stosować 2 cm krawężniki wzdłuż ciągów pieszych lub faktury obrzeży ciągów
pieszych np. łupana kostka brukowa, rabata.
Dla zwiększenia komfortu, w przestrzeni publicznej, stosować ławki z oparciami i
podłokietnikami (szerokość siedzenia 50 cm, wysokość siedzenia 42-45 cm,
podłokietnik 15-20 cm od poziomu siedziska, kąt oparcia tylniego 100 stopni).
Ławki powinny być wyposażone w podłokietniki po obu stronach ławki oraz po jednym
podłokietniku co 3 miejsca siedzące.
Miejsca siedzące powinny znajdować się w pobliżu ciągów komunikacyjnych, ale nie
bezpośrednio na nich.
Wolne miejsce obok ławki na wózek inwalidzki, usytuowane tak, żeby nie przeszkadzał
osobom, poruszającym się ciągiem pieszym (miejsce o wymiarach głębokość min. 140
cm (zalecane 180 cm) i szerokości 90 cm).
Sugeruje się zastosowanie przysiadków (siedzisko do odpoczynku dla osób stojących
np. seniorów).
Wszelkiego rodzaju budowle rekreacyjne typu stoły piknikowe, widownie, punkty
widokowe itp. wykonać bezprogowo lub z maksymalnie 2 cm krawężnikiem.
W przypadku, gdy wejść do obiektu jest więcej, każde z nich powinno byś dostępne.
Należy zapewnić dostępną nawierzchnią w samym miejscu jak i na dojściu.
W przypadku miejsc siedzących przewidzieć w nich również miejsce na wózek
inwalidzki (miejsce o wymiarach głębokość min. 140 cm (zalecane 180 cm)
i szerokości 90 cm) oraz przestrzeń manewrową 150x150 cm.
Przewidzieć na widowni miejsca dla osób z niepełnosprawnościami - optymalnie na
dole i górze widowni.
Polski Związek Niewidomych zaleca, aby krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia
każdego biegu schodów oznakować pasem kontrastowym (najlepiej jednolitego koloru
żółtego) szerokości 0,08-0,10 m na powierzchni poziomej i pionowej stopnia.
Wyjątkowo w przypadku biegu o trzech stopniach oznakować należy wszystkie trzy
krawędzie.
W odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół oraz przed
krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę, należy ułożyć fakturę ostrzegawczą
o szerokości nie mniejszej niż 40 cm i nie większej niż 60 cm (na całej szerokości
schodów). W sytuacji, gdzie schody zostały podzielone na kilka biegów, a spoczniki
między nimi są krótsze niż 3 m, nie stosuje się oznaczeń dotykowych na nich.
Miejsca parkingowe 360 - 500 cm (zalecane 600 cm) / wzdłuż jezdni 360-600 cm
(zalecane 700 cm) (w przypadku busa 900 cm).

Miejsca parkingowe należy wykonać z nawierzchni utwardzonej, oznakowane kopertą
w całości w kolorze niebieskim.
Zastosować obniżenia krawężników przy miejscach parkingowych, umożliwiające
dostanie się na chodnik.
Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami powinny być zacienione
drzewami istniejącymi bądź odpowiednio dobranymi nasadzeniami.

Bożena Werner
Komisja ds. Barier Architektonicznych
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Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot. projektu Remont drogi
wewnętrznej z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przy ul. Świdnickiej
15-25/Zielonogórskiej 16a-16c/Słupskiej 15 w Katowicach.
•
•

Zastosować na ciągach pieszych nawierzchnie bezfazowe lub z mikrofazą.
Zaleca się zachowanie minimalnej szerokości ciągów pieszych 2,0 m, co pozwala np. na
swobodne minięcie się dwóch osób, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Lokalne
zwężenie pasa nie powinno wynosić mniej niż 1,25 m.
• Należy zastosować pasy ostrzegawcze w miejscach potencjalnego przejścia pieszych z
niepełnosprawnością wzroku na drugą stronę drogi.
• Nie oznakowywać pasem ostrzegawczym łuków chodnika.
• Łuki chodnika zabezpieczyć barierkami.
• Należy stosować 2 cm krawężniki wzdłuż ciągów pieszych lub faktury obrzeży ciągów pieszych
np. łupana kostka brukowa, rabata, jako punkt odniesienia dla osób z niepełnosprawnością
wzroku.
• Należy stosować kontrastowe obrzeże ciągów pieszych, jako punkt odniesienia dla osób z
niepełnosprawnością wzroku.
• Zaleca się zastosowanie geokrat o wymiarze/średnicy „oczka" d < 2 cm.
• Zaleca się wymienić płyty ażurowe na nawierzchnie bezfazową.
[Uwaga Rady: nawierzchnia z płyt ażurowych jest nawierzchnią zdecydowanie niedostępną,
której należy unikać. Ponieważ nie wszystkie osoby z problemami w poruszaniu się mają
uprawnienia do korzystania z miejsc dla osób z niepełnosprawnościami np. seniorzy, dzieci,
osoby z czasowymi kontuzjami, dlatego warto wziąć to pod uwagę przy projektowaniu
miejsc postojowych.]
• Miejsca parkingowe 360 - 500 cm (zalecane 600 cm) / wzdłuż jezdni 360-600 cm (zalecane 700
cm).
• Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnych w liczbie nie mniejszej niż:
- jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40 - 2 stanowiska.
• Miejsca parkingowe należy wykonać z nawierzchni utwardzonej, oznakowane kopertą w
całości w kolorze niebieskim.
• Zastosować obniżenia krawężników przy miejscach parkingowych, umożliwiające dostanie się
na chodnik.
• Zalecane jest, aby dostępne miejsca postojowe były ostatnimi w rzędzie miejsc postojowych
(dostęp do tylnych drzwi busów i minivanów). W przypadku parkowania skośnego funkcję tę
może pełnić trójkąt nawierzchni przy skrajnym miejscu postojowym. W przypadku parkowania
prostopadłego należy przewidzieć dojście szerokości minimum 1,5 m.
• W przypadku zastosowania na terenie (wokół budynku) kostki brukowej np. na ciągach
pieszych, podjazdach i parkingach, użyć kostki bezfazowej lub kostki kamiennej ciętej.
• Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami powinny być zacienione drzewami
istniejącymi bądź odpowiednio dobranymi nasadzeniami.

Bożena Werner
Komisja ds. Barier Architektonicznych
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